BASKETBALL
NÅR UTSTYRET UTGJØR EN FORSKJELL

Live to move. Move to live.

RANTZOWS TAKHENGT BASKET
Takhengt basketmål med hvitlakkert og elforzinket
stålstativ. Stativet oppfyller alle krav til stabilitet og
er godkjent for kamper på høyeste nivå.
Målet er justerbart og styres med nøkkelbryter eller
fjernkontroll. Baktavle i akryl (kan også monteres med
tretavle). Fleksibel FIBA-godkjent ring.
Målet er tilgjengelig i tre størrelser:
6800 - 7600 mm (art.nr. 604164)
7600 - 8100 mm (art.nr. 604181)
8100 - 8500 mm (art.nr. 604198)

28 000,Eks. installasjon

RANTZOWS VEGGHENGT BASKET
Vegghengt basketstativ der platen sitter 800 mm fra
vegg. Meget stabilt mål med gassfjær som lett kan justeres mellom mini- og normalhøyde. Platen finnes i to
ulike størrelser, begge inkl. ring og nylonnett.
1200 x 900 mm (art.nr. 310567)
1800 x 1050 mm (art.nr. 600835)

7 895,Eks. installasjon

I tillegg til våre egenrpoduserte og FIBA-godkjente produkter fører vi også produkter fra kvalitetsleverandøren Schelde Sports. Schelde har utviklet produkter siden 1892 og har produkter brukt i den
verdensomspennende FIBA 3x3, Olympiske leker og flere verdensmesterskap.
Kontakt oss for priser og veiledning.

Super SAM
SAM-suksessen skyldes flere faktorer, men få kan konkurrere med med SAM-seriens mobilitet og
oppbevaringsmuligheter. På grunn av seriens unike sammenleggningsystem tar stativet minimalt med
plass ved oppbevaring - dette til tross for at de leveres med ”dunk-proof” glassplate og justerbar ring.

*Super SAM 325

*SAM 3x3

*Super SAM MultiAdjust

Usikker på merking, standarder,
underlag eller utstyr?
Kontakt oss for en uforpliktende
veiledning slik at du får maksimalt
ut av både utstyr og anlegg.
Tlf: 32 23 23 30

SPALDING PLATINUM LEGACY
FIBA godkjent basket ball for innendørs spill.
Ballens ytre sjikt av ZK mikrofiber komposittlær er
designet med det de kaller ”deep channel design”
og ”advanced moisture management” som gir
enda bedre grep og kontroll.
Str. 7

779,-

310716

CONTI BC 7
God og populær kvalitetsball for trening og konkurranse. Innendørsball i composit leather med
maksimal følelse og grep. Offisiell størrelse og
vekt.
Str. 6 (art.nr. 310703)
Str. 7 (art.nr. 310700)

289,-

CONTI PRO GRIP BT
Svært slitesterk basketball med butylblære. Tilgjengelig i fire ulike størrelser.
Str. 7 (art.nr. 310725) 119,Str. 6 (art.nr. 310726) 109,Str. 5 (art.nr. 310727) 99,Str. 3 (art.nr. 310728) 89,-

CONTI B6
Tøff og slitesterk streetbasketball produsert for å brukes utendørs.
Str. 6 (art.nr. 310707) 119,Str. 5 (art.nr. 310713) 109,-

310604

GOOSE NECK STREETBASKETMÅL
Svært stabilt streetbasketstativ som tåler hard belastning, opp til 280 kg. Stolpen plasseres i hylse som støpes
ned i bakken. Leveres komplett med galvanisert stolpe, hylse, stålplate, kraftig ring og nett.
Stolpens mål: BxH - 114 x 4000 mm
Platens mål: BxH - 1350 x 890 mm
Hylsens dybde: 800 mm

11 995,Eks. installasjon

EURO COURT HEAVY DUTY
Ekstremt kraftig basketmål med tøft uttrykk. Fungerer
bra i offentlige miljøer og er svært slitesterkt. Stolpe og
arm i en firkantprofil 100 x 100 x 3 mm. Armens dybde er
900 mm. Plate 1200 x 900 mm med ring og nylonnett.
Alle deler er galvanisert, og stativet selges komplett med
hylse.

8 295,-

602902

Eks. installasjon

STREETBASKET EURO COURT
Et kraftig utestativ bestående av stolpe i firkantprofil
100 x 100 x 3 mm. Værbestandig plate av PP-composite
som sitter på en 900 mm dyp arm. Platens mål
B x H 1200 x 900 mm. Kraftig pulverlakkert fast
ring med nylonnett. Leveres med markhylse.

5 995,-

310625

Eks. installasjon

EURO COURT TRIPPEL
Streetbasketmål med 3 plater i ulike høyder på samme
stolpe. Galvanisert stolpe og armer i firkantprofil 100 x
100 x 3 mm. Værbestandig, vifteformede plater B x H
1200 x 900 mm. Ringer, nett og markhylse er inkludert.
Perfekt til skolegården eller offentlige aktivitetsområder.

602396

14 985,Eks. installasjon

FJÆRENDE KONKURRANSE
Fjærende konkurransering som gir etter ved
105 kg trykk. FIBA-godkjent. 110/90 mm cc.

3 075,310670

BASKETRING KRAFTIG
Basketring i lakkert stål til bruk både innenog utendørs. 110/90 mm cc.

679,310657

BASKETRING FAST
Lakkert basketring i stål. 110/90 mm cc.

495,-

310651

310692

NETT NYLON
Ekstra kraftig basketnett i nylon. Kan brukes
både inne og ute. Godkjent av FIBA.

133,-

NEW ORLEANS FRITTSTÅENDE
Et populært streetbasketmål som er lett å
flytte. Leveres komplett.

3 495,310900

WHITEBOARD BASKET
Taktikktavle med printet spilleflate.
Praktisk format 23 x 40 cm inkl. penn.

159,603786

BALLVOGN LÅSBAR
Robust og romslig ballvogn i lakkert stålkonstruksjon med gummihjul. 890 x 500 x
850 mm. Rommer ca. 20 store baller.
Låses med hengelås.

313190

3 795,-

310696

NETTKJETTING
Basketnett i kjeting for ekstra slitemotstand. For utendørsbruk. Gir et røft uttrykk
og tåler alt av værforhold.

120,BORDTENNISBORD PÅ
JOBBEN.
ENKELT OG EFFEKTIV AKTIVITET FOR ØKT
BEVEGELSE PÅ ARBEIDSPLASSEN.

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

EKSPERT RÅDGIVNING

Gjennom dialog og tett samarbeid bidrar vi til å fastslå prosjektets ramme.
Med ekspertise innen idrettsanlegg bistår vi kunder og arkitekter, med å skape
nytenkende og gode idrettsanlegg. Med mer enn 60 års erfaring i markedet
har vi stor kunskap og bistår gjerne med rådgivning og veiledning.

DESIGN

Det vesentlige i designprosessen er å forholde seg til og beslutte ut i fra hvordan anlegget skal brukes. Rett rådgivning i designprosessen sikrer at du som
kunde får en funksjonell og brukervennlig løsning som tjener alle formål på
best mulig måte.

TOTALLEVERANSER

Vi leverer ofte totalløsninger hvor hele prosjektet monteres og leveres av
oss og kunde slipper å forholde seg til et flertall leverandører. Vi har fokus på
strømlinjeformede prosesser innen prosjektledelse til kundens fordel. Dermed
sikres en leveranseprosess med fokus på resultat og optimalisering for kunden.

PROSJEKTLEDELSE

Prosjektstyring håndteres alltid i et tett samarbeid med alle involverte parter
i prosjektet. Vår styrke ligger i lang erfaring, som vi har med å gjennomføre og
levere både store og små prosjekter.

INSTALLASJON, SERVICE & VEDLIKEHOLD

Hvert år gjennomfører vi hundrevis av servicer, vedlikeholdsoppdrag og
installasjoner. Vår ekspertise sikrer at alt utstyr fungerer sikkerhetsmessig
forsvarlig, også etter flere år ved intensiv bruk. Sikre idrettsanlegg er
avgjørende for aktiviteten som skal utøves.

KONTAKT OSS
Vi produserer, leverer, installerer og vedlikeholder - men vi tar også stolthet i å kunne veilede og
rådgi. Nøl derfor ikke med å ta kontakt dersom du lurer på noe angående ditt fotballanlegg. Våre
dyktige ansatte kan hjelpe deg med alt fra mutteren til fotballmålet ditt, til vanningsanlegg under
banen.

UTSTYR
Benjamin Kerr				Ingrid Sletten

+47 468 87 148				
+47 940 86 825
benjamin.kerr@unisport.com			ingrid.sletten@unisport.com

INDOOR GULV OG FASTE INSTALLASJONER
Lisa Løkås					Tor Christian Evensen

+47 476 64 058				
+47940 01 316
lisa.lokas@unisport.com			tor-christian.evensen@unisport.com

* Alle priser er eks. installasjon, frakt og mva med mindre annet er spesifisert.
* Prisendringer kan forekomme.

